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Φ ά λ ο υ ν  Ν τ ά φ α  –  ∆ ι α λ έ ξ ε ι ς  π ά ν ω  σ τ ο ν  Ν ό µ ο  τ ο υ  Φ ο  

 

∆ιδάσκοντας τον Φα στο συνέδριο του Σικάγο το 2004 
 

Λι Χονγκτζί – 23 Μαΐου 2004  

 

 

Καλό απόγευµα! (Οι µαθητές απαντούν: «Καλησπέρα, ∆άσκαλε!») 
 
Έχω ξαναπεί ότι, όταν η συνολική Επανόρθωση του Φα κινείται προς τα εµπρός και 
εξαλείφει το κακό και όταν βοηθάτε τους ανθρώπους να γίνονται όλο και πιο 
ξεκάθαροι για εµάς, καθώς τους διευκρινίζετε τα γεγονότα, είναι τότε που τα κακά 
όντα γίνονται όλο και λιγότερα. Παρά το γεγονός ότι οι παλαιές δυνάµεις δεν 
υπάρχουν πλέον, τα πράγµατα που κανόνισαν στα Τρία Βασίλεια ασκούν ακόµα µια 
επίδραση. Έτσι µε άλλα λόγια, παρ’ όλο που τα κακά όντα που έχουν αποµείνει τώρα 
είναι λίγα και πλέον οι άνθρωποι του κόσµου στο σύνολό τους ραγδαία αφυπνίζονται, 
το κακό εξακολουθεί να µην τα παρατά έτσι απλά. Έτσι κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου και πριν τα κακά όντα τελικά εξαλειφθούν εντελώς, εξακολουθούν να 
διαδραµατίζουν κάποιον ρόλο και εξακολουθούν να είναι τόσο κακά – είναι µόνο ότι 
η δύναµή τους έχει µειωθεί πάρα πολύ τώρα και υπάρχουν λιγότερα µέρη όπου 
µπορούν να κάνουν κακό. 
 
Προς το παρόν, πέραν της δικής σας προσωπικής καλλιέργειας ως µαθητής του 
Ντάφα, πρέπει να κάνετε ένα µεγάλο ποσό πραγµάτων για να διευκρινίσετε τα 
γεγονότα. Πιστεύω λοιπόν ότι για τους µαθητές του Ντάφα η διευκρίνιση των 
γεγονότων έχει γίνει ένας µοναδικός τρόπος καλλιέργειας για εσάς τους σηµερινούς 
καλλιεργητές. Αυτό ποτέ πριν δεν έχει ξανασυµβεί. Και αυτό µπορεί να ονοµαστεί 
ένα µεγαλειώδες επίτευγµα των µαθητών του Ντάφα που επικυρώνουν τον Φα, και 
σώζουν αισθανόµενα όντα κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα. Ξέρετε, στο 
παρελθόν, όταν οι άνθρωποι καλλιεργούνταν σκόπευαν µόνο στη δική τους 
Ολοκλήρωση. Αλλά τα πράγµατα που οι µαθητές του Ντάφα έχουν µπροστά τους 
είναι πολύ σηµαντικά. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές ότι κανείς από τους ανθρώπους 
στον σηµερινό κόσµο δεν έχει ένα απλό παρελθόν. Εάν κανείς από αυτούς δεν έχει 
ένα απλό παρελθόν, τότε οι άνθρωποι που σώζετε, οι ζωές που σώζετε, τα 
αισθανόµενα όντα που σώζετε δεν είναι συνηθισµένα όντα και δεν είναι κάτι που 
ένας συνηθισµένος καλλιεργητής θα µπορούσε να κάνει. Μόνο οι µαθητές του Ντάφα 
της περιόδου Επανόρθωσης του Φα σήµερα, είναι σε θέση να το κάνουν αυτό καθώς 
επικυρώνουν τον Φα. Μόνο αυτοί είναι άξιοι να το κάνουν αυτό και µόνο αυτοί έχουν 
το δικαίωµα να το κάνουν αυτό. Έτσι, αυτό που λέω είναι ότι, η ιστορική ευθύνη που 
επωµίζεστε είναι πολύ σηµαντική και θέτετε τα θεµέλια για το µέλλον. 
 
Ξέρετε, το έργο που επιτελείται από την Επανόρθωση του Φα για τα πάντα στον 
Κόσµο είναι στην τελική του φάση. Αλλά σε αυτά τα Τρία Βασίλεια τα απολύτως 
τελικά, υψίστου επιπέδου όντα εξακολουθούν να υπάρχουν και η ύπαρξή τους επιδρά 
διαχωριστικά και έτσι τα κακά [όντα] είναι ακόµη σε θέση να κάνουν κακό στον 
κόσµο. Ακόµα κι αν τα Τρία Βασίλεια είναι µικροσκοπικά σε σχέση µε τον τεράστιο 
Κόσµο, αντιστοιχούν σε αυτόν, παρόµοια µε το εστιακό σηµείο του Κόσµου. Αν και 
αυτή η Γη είναι πολύ µικροσκοπική και αν και έχουµε να κάνουµε µε όντα που είναι 
στο χαµηλότερο επίπεδο του Κόσµου – µε ανθρώπους οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε 
τους θεούς και έχουν τις εξωτερικές εµφανίσεις των θεών – και αν ακόµα και ο 
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τρόπος που καλλιεργείστε είναι τέτοιος, που ξεκινάτε από τη χαµηλότερη µέθοδο της 
καλλιέργειας στο σύµπαν, έχετε τεράστιες αποστολές. 
 
Ως µαθητές του Ντάφα έχετε διευκρινίσει τα γεγονότα, έχετε σώσει πολλά όντα που 
θα έπρεπε να είχαν σωθεί, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Στην πραγµατικότητα, µέχρι 
σήµερα, ό,τι έχετε καταφέρει είναι ακόµη περιορισµένο και όσον αφορά τον αριθµό, 
η αναλογία είναι ακόµα πολύ µικρή. Οι µαθητές του Ντάφα στην Κίνα ειδικότερα, 
έχουν τη µεγαλύτερη ευθύνη. Το κύριο σώµα των µαθητών του Ντάφα είναι στην 
Κίνα, εποµένως οι µαθητές του Ντάφα εκεί πρέπει να τα πάνε ακόµα καλύτερα. 
Μέσα από τα διδάγµατα που έµαθαν θα έπρεπε να γίνουν πιο ορθολογικοί και πιο 
ξεκάθαροι και να κάνουν τα πράγµατα πιο ορθά. Θα έπρεπε να επιτρέψουν σε 
περισσότερα αισθανόµενα όντα να σωθούν. Και θα έπρεπε να έχουν το αποτέλεσµα 
του κύριου σώµατος των µαθητών του Ντάφα. Το κάθε τι, που οι µαθητές του Ντάφα 
στις άλλες χώρες κάνουν περιστρέφεται γύρω από το κύριο σώµα του Ντάφα στην 
Κίνα και περιορίζει την δίωξη του κακού, µειώνοντας την πίεση για τους µαθητές του 
Ντάφα στην Κίνα και βοηθώντας τούς µαθητές του Ντάφα στην Κίνα να 
διευκρινίζουν τα γεγονότα. Γενικά, εξετάζοντας την κατάσταση των µαθητών του 
Ντάφα που επικυρώνουν τον Φα ως σύνολο, οι µαθητές του Ντάφα της περιόδου της 
Επανόρθωσης του Φα έχουν διαδραµατίσει βασικά τον ρόλο των µαθητών του 
Ντάφα. 
 
Φυσικά, υπάρχει ακόµα ένας µικρός αριθµός ανθρώπων που αποτελούν την εξαίρεση 
και πάντα υπήρχαν άνθρωποι που δεν είναι επιµελείς, διότι, τελικά, υπάρχουν τρεις 
διαφορετικές καταστάσεις µε τους µαθητές του Ντάφα. Η πρώτη είναι, όσοι έκαναν 
συµφωνία από νωρίς µε τον ∆άσκαλο για να έρθουν εδώ και η δεύτερη είναι, όσοι 
διαµόρφωσαν µια καρµική σχέση στην ιστορία – οι άνθρωποι που διαµόρφωσαν µια 
καρµική σχέση µαζί µου σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Η τρίτη οµάδα είναι 
εκείνοι που ήρθαν όταν µετέδιδα τον Φα αυτή τη φορά και είχα την πόρτα 
ορθάνοιχτη. Είχαν καλή βάση και φαίνονταν πολύ καλοί και ότι θα µπορούσαν να τα 
καταφέρουν. Αλλά στην πραγµατικότητα, το πώς έχουν ενεργήσει δεν ήταν τόσο 
ικανοποιητικό. Ακόµη και σήµερα υπάρχουν άνθρωποι των οποίων η συµπεριφορά 
στην προσωπική τους ζωή δεν είναι καθόλου όπως ενός καλλιεργητή. Για τέτοιους 
ανθρώπους, δεν έχει σηµασία πόσα πολλά πράγµατα κάνετε, δεν µπορείτε να 
Ολοκληρωθείτε. Ενώ [οι απόστολοι του Ντάφα] ξεκαθαρίζουν τα γεγονότα, [κάποιοι] 
σπαταλούν τα χρήµατα που οι απόστολοι του Ντάφα έχουν εξοικονοµήσει και 
αποταµιεύσει για την κατασκευή υλικών. Σας έχω διδάξει πάντα να σκέφτεστε πρώτα 
τους άλλους σε ό, τι κάνετε, αλλά έχει περάσει αυτό απ’ το µυαλό σας, όταν 
χρησιµοποιείτε τα χρήµατα ή τα πράγµατα των µαθητών του Ντάφα; Το κακό 
εκµεταλλεύεται και το παραµικρό κενό και αγριοκοιτάζει απειλητικά σε κάθε λέξη 
και δράση σας. Σε οτιδήποτε είστε προσκολληµένοι, αυτό είναι που τα κακά όντα θα 
ενισχύσουν και όταν το µυαλό σας δεν είναι σε εγρήγορση, θα σας κάνουν να 
παραλογίζεστε. Ο καθένας προσφέρει στον Ντάφα, και όµως µερικοί άνθρωποι χωρίς 
ντροπή ζητούν αποζηµίωση από άλλους µαθητές. Ασκείτε πραγµατικά καλλιέργεια; 
Με ποιους διαπραγµατεύεστε; Γιατί δεν το αντιµετωπίζετε ως καλλιεργητής; Και πώς 
πρόκειται να καθιερώσετε την πανίσχυρη αρετή ενός καλλιεργητή; Πιστεύετε ότι ο 
∆άσκαλος σάς οδηγεί σε τίποτα πολιτικά πράγµατα των καθηµερινών ανθρώπων; 
Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που δεν έχουν καθαρό νου και ηρεµία, δεν είναι 
προσεκτικοί στα θέµατα ασφάλειας και ακόµη λιγότερο δεν σκέφτονται την 
ασφάλεια των άλλων ανθρώπων. Πηγαίνοντας πίσω, όταν αυτή η [τρίτη] οµάδα 
µαθητών εντάχθηκε στις τάξεις των µαθητών του Ντάφα, ήταν γνωστό ότι, όταν θα 
βίωναν δοκιµασίες, όταν θα βίωναν βάσανα και καθώς το τεράστιο κάρµα τους θα 
µειωνόταν και εξαλειφόταν, οι δοκιµασίες τους θα ήταν σοβαρές. Αλλά δεν ήταν 
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γνωστό εκείνη τη στιγµή αν θα είναι σε θέση να τα καταφέρουν. Φυσικά, αυτή η 
οµάδα των παράλογων ανθρώπων είναι µικρή. 
 
Εξετάζοντας την παρούσα κατάσταση, νοµίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι 
βασικά εντάξει, αλλά υπάρχουν ακόµα κάποιοι που δεν είναι, που βλέπουν τον Φα µε 
έναν ανθρώπινο τρόπο, βλέπουν τη δίωξη των µαθητών του Ντάφα µε ανθρώπινο 
τρόπο και εξετάζουν τα τρία πράγµατα που οι απόστολοι του Ντάφα πρέπει να 
κάνουν µε ανθρώπινο τρόπο. Και ειδικά όταν πρόκειται για την ενηµέρωση των 
ανθρώπων για τα γεγονότα, υπάρχουν ακόµα πολλοί άνθρωποι που δεν το κάνουν 
αυτό προτεραιότητα. Εδώ µιλώ κυρίως για τους µαθητές στην Κίνα. Οι ορθές σκέψεις 
µερικών ανθρώπων εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς και δεν είναι σε θέση να 
κάνουν προτεραιότητα την πληροφόρηση των ανθρώπων για τα γεγονότα. Και κατά 
τη διάρκεια της δίωξης µερικοί άνθρωποι είχαν κιόλας πολύ άσχηµο αντίκτυπο. 
Μερικές φορές είναι σύµφωνοι µε αυτό, αλλά µετά από λίγο µπερδεύονται και πάλι. 
Τα ανθρώπινα όντα... Από όπου και αν προέρχεστε και ανεξάρτητα το τι είδους 
υπόβαθρο έχετε, από τη στιγµή που θα έρθετε σε αυτό το ανθρώπινο µέρος µπαίνετε 
σε έναν κόσµο ψευδαίσθησης και είναι πραγµατικά δύσκολο για κάποιον να βγει από 
αυτή την ψεύτικη κατάσταση της ανθρώπινης κοινωνίας και απ’ αυτόν τον ψεύτικο 
πολιτισµό που δηµιουργήθηκε από τις παλαιές δυνάµεις. Αλλά την ίδια στιγµή κάθε 
ον δεν είναι εξ ολοκλήρου µέσα στην αυταπάτη, καθώς έχει ακόµα µια πλευρά του 
που γνωρίζει και εξακολουθεί να έχει τη θεµελιώδη βάση της ύπαρξής του που 
βασίζεται στη δική του, εγγενή, αρχική φύση. Όλα αυτά τα πράγµατα µπορούν να 
έχουν θετικό αποτέλεσµα και πρέπει να έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσµα. Με άλλα 
λόγια, θα πρέπει να έχετε ορθές σκέψεις. Όσον αφορά το πώς οι άνθρωποι τα έχουν 
πάει στην πραγµατικότητα, βλέπω ότι µερικοί άνθρωποι έχουν πράξει πολύ άσχηµα. 
Αλλά ξέρετε, για ποιον λόγο έχει έλθει ο ∆άσκαλος εδώ; Όσον αφορά την 
Επανόρθωση του Φα ο σκοπός µου δεν είναι άλλος από το να σώσω όλα τα όντα, και 
αυτό περιλαµβάνει τους ανθρώπους του κόσµου, τους ανθρώπους στη γη. 
(Χειροκροτήµατα) Λοιπόν, πρέπει να σώσω αυτούς που µπορούν να σωθούν. Το πώς 
εξετάζω τα πράγµατα είναι διαφορετικό από το πώς εσείς ή οι άνθρωποι του κόσµου 
τα εξετάζετε. Όταν ένας άνθρωπος βλέπει ότι κάποιος κάνει ένα λάθος, το βρίσκει 
σχεδόν ασυγχώρητο. Αλλά εγώ δεν βλέπω τα πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο. Εξετάζω 
το σύνολο ενός όντος, και ακόµη και όταν υπάρχει έστω µια ελάχιστη ελπίδα, εγώ θα 
του δώσω ελπίδα. (Χειροκροτήµατα) 
 
Μερικοί καθηµερινοί άνθρωποι λένε: «∆εν έχει ο ∆άσκαλος σου µεγάλες ικανότητες; 
Γιατί δεν κάνει αυτό και αυτό;» Τα πράγµατα δεν είναι όπως αυτοί τα σκέφτονται. Οι 
Αληθινές Σκέψεις των ανθρώπων καθορίζουν ποιοι απ’ αυτούς είναι για να 
ξεριζωθούν και ναι, µπορούν να καταστραφούν µε το νεύµα ενός χεριού. Αλλά εγώ 
γιατί έχω έρθει εδώ; Γιατί έχω υποµείνει τόσα πολλά για όλα τα όντα; [Αν έκανα τα 
πράγµατα µε αυτόν τον τρόπο], δεν θα τα είχα κάνει όλα αυτά µάταια; Ένα ον στη γη 
αντιστοιχεί στον Κόσµο και αντιστοιχεί σε πολύ σηµαντικά πράγµατα, έτσι αυτό είναι 
ένα εστιακό σηµείο και όταν ένα άτοµο αµαρτάνει, δεν είναι θέµα ενός ατόµου που 
αµαρτάνει – σκεφτείτε το, θα µπορούσε κάλλιστα να περιλαµβάνει ένα γιγαντιαίο 
Κοσµικό σύστηµα. Αν συµβαίνει αυτό, τότε όταν ένα ον καταστρέφεται ίσως ένα 
γιγαντιαίο Κοσµικό σύστηµα καταστρέφεται. Και σε ορισµένες περιπτώσεις, 
πηγαίνει πέρα από αυτό, διότι αν ένα ον πάνω στη γη έχει διαπράξει αµαρτίες, τότε 
[τι γίνεται] µε εκείνους που τον χρησιµοποίησαν, που το κανόνισαν, που τον 
εκµεταλλεύτηκαν, που το υποκίνησαν, των οποίων οι παράγοντες έπαιξαν κάποιον 
ρόλο... αυτό που εµπλέκεται δεν είναι µόνο ένα Κοσµικό σώµα, ή δύο Κοσµικά 
σώµατα, αλλά γιγάντια Κοσµικά σώµατα, που είναι όλα υπεύθυνα για αυτό. Αυτός 
είναι ο Νόµος του Κόσµου! Και αυτό είναι ένα θεµελιώδες πρότυπο µε το οποίο η 
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Επανόρθωση του Φα του Κόσµου τοποθετεί όλα τα όντα. Όταν κάποιος έχει κάνει 
κακά πράγµατα σε αυτόν τον ανθρώπινο τόπο, αν στραφείς ενάντια στον άνθρωπο 
αυτόν, ο άνθρωπος δεν µπορεί να αντέξει την πλήρη ευθύνη και άσχετα από το σε 
ποιο βαθµό θα τον καταστρέψεις, ο ίδιος δεν µπορεί να φέρει την πλήρη ευθύνη, 
επειδή αυτό δεν είναι απλά θέµα ενός ανθρώπου που αµάρτησε – αυτό προκύπτει 
από την εµπλοκή παραγόντων υψηλού επιπέδου όντων. 
 
Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν οι ορθές σκέψεις του ατόµου πραγµατικά αναδυθούν 
και γίνεται ξεκάθαρος στον νου, τότε, όταν θέλει να κάνει κάτι, τα υψηλού επιπέδου 
όντα, θα εξετάσουν αυτή την πλευρά του ατόµου επίσης. Εάν ένα άτοµο πραγµατικά 
θέλει να κάνει καλά πράγµατα, τότε κανείς δεν έχει το δικαίωµα να τον κάνει να 
διαπράξει αµαρτίες, και όποιος το κάνει αυτό θα πέσει κάτω. Όταν το κύριο σώµα 
ενός όντος µπορεί να έχει θετική επίδραση, τότε ακόµα και αν στην ιστορία αυτό το 
ον έχει γίνει κακό, οι αµαρτίες του µπορούν να µειωθούν επειδή το κριτήριο της 
Επανόρθωσης του Φα για ολόκληρο τον Κόσµο είναι να εξετάσει τη στάση ενός όντος 
απέναντι στην Επανόρθωση του Φα. Η συνολική κατάσταση των ανθρώπων στη γη 
ελέγχεται από υψηλότερα πεδία, έτσι οι συµπεριφορές των ανθρώπων, [µε τη σειρά 
τους,] επηρεάζουν αυτά τα υψηλότερα πεδία και τα ακόµη υψηλότερα επίπεδα. 
 
Πολλοί µαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουν µερικές σκηνές και καταστάσεις, αλλά 
στην πραγµατικότητα, επιτρέψτε µου να σας πω ότι όλα αυτά είναι συγκεκριµένες 
εκδηλώσεις ορισµένων όντων σε διαφορετικά επίπεδα στον τεράστιο Κόσµο – είναι 
όλα εκδηλώσεις αυτών των διαφορετικών ζωών και διαφορετικών θεών των 
µεµονωµένων όντων. Αλλά το πιο σηµαντικό είναι οι εκδηλώσεις των τεράστιων 
Βασιλιάδων των Κύριων Σωµάτων τους, οι οποίοι γνωρίζουν συνήθως ένα µεγάλο 
µέρος της πραγµατικής κατάστασης και των οποίων οι εκδηλώσεις είναι 
διαφορετικές από εκείνες των συγκεκριµένων όντων τους. Γι’ αυτό, αυτό που µερικοί 
µαθητές βλέπουν δεν είναι οι εκδηλώσεις των Κυρίων Σωµάτων. Έτσι για τους 
µαθητές µας του Ντάφα, η διευκρίνιση των γεγονότων στην πραγµατικότητα 
υπερβαίνει κατά πολύ την προσωπική σας καλλιέργεια. Η προσωπική σας 
καλλιέργεια γίνεται µόνο για την εκπλήρωση ενός όντος, όµως ο ρόλος που 
υπηρετείτε στη διάσωση αισθανόµενων όντων αποτελεί την εκπλήρωση ενός 
µεγάλου πλήθους όντων του Κύριου Σώµατος, απεριόριστου αριθµού όντων και 
ακόµα µεγαλύτερων Κοσµικών σωµάτων – τόσο τεράστιο είναι αυτό που επωµίζεστε!  
 
Φυσικά, εµείς δεν αναγνωρίζουµε τίποτα από τα πράγµατα που οι παλαιές δυνάµεις 
κανόνισαν – εγώ ως ∆άσκαλός σας, δεν τους αναγνωρίζω και ούτε οι µαθητές του 
Ντάφα φυσικά τους αναγνωρίζουν. (Χειροκρότηµα) Αλλά παρ’ όλα αυτά, έκαναν 
αυτό που ήθελαν να κάνουν, οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τους µαθητές 
του Ντάφα να τα πάνε ακόµα καλύτερα και να καλλιεργηθούν καλά οι ίδιοι κατά τη 
διάρκεια της σωτηρίας όλων των όντων. Όταν αντιµετωπίζετε δοκιµασίες κατά τη 
διάρκεια της καλλιέργειάς σας, έχετε να καλλιεργήσετε τον εαυτό σας και να 
εξετάσετε τον εαυτό σας – αυτό δεν σηµαίνει ότι αναγνωρίζετε τα δεινά που 
κανονίστηκαν από τις παλαιές δυνάµεις και ότι προσπαθείτε να τα πάτε καλά εν 
µέσω των δοκιµασιών που έχουν κανονίσει, δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Εµείς 
αρνούµαστε ακόµη και την ίδια την εµφάνιση των παλαιών δυνάµεων και οτιδήποτε 
έχουν κανονίσει. ∆εν αναγνωρίζουµε καν την ύπαρξή τους. Αρνούµαστε ριζικά όλα τα 
πράγµατά τους, και αποκλειστικά και µόνο τα πράγµατα που κάνετε ενώ τους 
αρνείστε και απαλλάσσεστε από αυτούς είναι πανίσχυρη αρετή. ∆εν είναι ότι 
καλλιεργείστε ανάµεσα στις δοκιµασίες που δηµιούργησαν. Αντίθετα, εσείς πρέπει 
να περπατήσετε τη διαδροµή σας ενώ δεν τους αναγνωρίζετε, ενώ δεν αναγνωρίζετε 
καν την εξάλειψη των εκδηλώσεων από τις δοκιµασίες τους . (Χειροκρότηµα) Έτσι, 



5 

εξετάζοντας το από αυτή την οπτική γωνία, αυτό που χρειάζεται να κάνουµε είναι να 
αρνούµαστε πλήρως τις παλαιές δυνάµεις. Οι µαθητές του Ντάφα και εγώ δεν 
αναγνωρίζουµε καν τις εκδηλώσεις των ύστατων προσπαθειών τους. 
 
Υπάρχει ένας νόµος στον Κόσµο που όλοι σας γνωρίζετε και ο οποίος είναι ότι: Όλα 
τα όντα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για όλες τις καλές και κακές συνέπειες που 
έχουν επιφέρει κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Για να αρθούν όλες οι διώξεις που 
κανονίστηκαν από τις παλαιές δυνάµεις, το πόσο δίνουν οι µαθητές του Ντάφα, είναι 
το πόσο θα λάβουν. Ακόµη και ένα µέσο, συνηθισµένο ον, αφότου αναλάβει την 
ευθύνη για τα καλά και τα κακά πράγµατα, θα του αποδωθεί στο µέλλον ό, τι έχει 
συσσωρευµένο. Όλες οι διώξεις και ο πόνος που οι µαθητές του Ντάφα έχουν υποστεί 
κατά τη διάρκεια αυτής της δίωξης, θα οδηγήσουν σε µεγαλύτερη δόξα που θα 
απονεµηθεί στους αποστόλους του Ντάφα στο µέλλον της ιστορίας. Αυτού του είδους 
η δόξα είναι κάτι που δεν έχει υπάρξει ποτέ για οποιοδήποτε από τα όντα στον Κόσµο 
από την αρχή του χρόνου, διότι οι µαθητές του Ντάφα είναι µαθητές που 
σφυρηλατήθηκαν από τον Ντάφα κατά τη διάρκεια της περιόδου της Επανόρθωσης 
του Φα και είναι κοµµάτι της Επανόρθωσης του Φα. Αυτή η υπόθεση από µόνη της 
έχει υψώσει τους µαθητές του Ντάφα σε µια πολύ υψηλή θέση. Το πιο σηµαντικό, 
είναι µαθητές του Ντάφα που σώζονται άµεσα από τον ∆άσκαλο. 
 
Αυτή η υπόθεση από µόνη της φέρει πολύ µεγάλη τιµή, έτσι οι µαθητές του Ντάφα 
πρέπει να είναι αντάξιοι µιας τέτοιας τιµής. Αλλά τώρα που ο ∆άσκαλος το είπε αυτό, 
µη πηγαίνετε και ενεργείτε σαν να έχετε συνειδητοποιήσει και πάλι κάτι και στη 
συνέχεια κάποιοι από εσάς σταµατήσουν αµέσως να κάνουν οτιδήποτε άλλο και 
επικεντρωθούν αποκλειστικά σε αυτό και δεν κάνουν τίποτα, παρά µόνο πράγµατα 
του Ντάφα. Τότε σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να χρησιµοποιηθείτε από τις 
παλαιές δυνάµεις, διότι αυτό που κάνουν είναι να εκµεταλλεύονται τα κενά σας. 
Σήµερα, αυτό που λέω στους µαθητές του Ντάφα να κάνουν είναι να καλλιεργούνται 
ανάµεσα στους συνηθισµένους ανθρώπους µε τρόπο που να συµµορφώνεται µε τους 
κοινούς ανθρώπους όσο το δυνατόν περισσότερο. ∆εν µπορείτε να πάτε στα άκρα. 
Απλά πηγαίνετε µε τα πράγµατα σταθερά µε αυτόν τον τρόπο, και διαδραµατίστε 
πλήρως τον ρόλο σας ως µαθητής του Ντάφα καθώς επικυρώνετε τον Φα. Έχετε 
πάρα πολλές προκλήσεις. Εκτός από το να κάνετε τα πράγµατα καλά για την 
επικύρωση του Ντάφα, σε αυτόν τον κόσµο θα πρέπει επίσης να διατηρείτε σχέσεις 
µε τους άλλους ανθρώπους, µε την οικογένειά σας και µέσα στην κοινωνία. Είναι 
δύσκολο. Είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι το µονοπάτι που ένας µαθητής του Ντάφα 
πρέπει να έχει. 
 
Είπα εδώ και πολύ καιρό ότι αυτό το κάνω σε δύο βήµατα. Εάν αυτό επρόκειτο να 
ολοκληρωθεί σε ένα βήµα, τότε η δοκιµασία θα ήταν παγκόσµια. Θα έπρεπε να 
υπάρχουν δισεκατοµµύρια µαθητές του Ντάφα που λαµβάνουν τον Φα, αλλά θα 
υπήρχαν και πολλοί που θα έπαιζαν αρνητικό ρόλο. Θα ήταν τουλάχιστον 
εκατοντάδες εκατοµµύρια και θα προκαλούσαν αυτή τη δοκιµασία σε όλο τον κόσµο. 
Αν αυτό γινόταν µε αυτόν τον τρόπο τότε ολόκληρος ο κόσµος θα έπρεπε να εµπλακεί 
σε αυτό και κανείς δεν θα µπορούσε να ξεφύγει. Κάθε ένα άτοµο, κάθε ένα ον, θα 
έπρεπε να τοποθετήσει τον εαυτό του σε αυτόν τον έναν γύρο – αυτοί που µπορούν 
να καλλιεργηθούν, αυτοί που µπορούν να προχωρήσουν µπροστά, εκείνοι που 
αντιτίθενται αε αυτό, εκείνοι που έχουν διαφορετικές απόψεις... όλοι θα έπρεπε να 
τοποθετήσουν τους εαυτούς τους. Τότε, αν είχαµε τα δισεκατοµµύρια των ανθρώπων 
που ήρθαν όλοι µονοµιάς να καλλιεργηθούν στον Ντάφα, εάν αυτή η προσέγγιση για 
την καλλιέργεια δεν χρησιµοποιούταν, τότε, θα είχαµε δισεκατοµµύρια ανθρώπων να 
αφήνουν τα εγκόσµια για να αφοσιωθούν στην καλλιέργεια, και αυτό θα ήταν µια 
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καταστροφή για την ανθρώπινη κοινωνία και θα ήταν ανεύθυνο για την 
ανθρωπότητα και τον Φα σε αυτό το επίπεδο. Αν και το χώρισα σε δύο στάδια και 
αυτά τα πράγµατα δεν συνέβησαν, δεν θα υπάρξουν µάζες ανθρώπων που θα 
καλλιεργούνται στον Ντάφα στο µέλλον; Λοιπόν αυτή η προσέγγιση για την 
καλλιέργεια µπορεί να είναι απλά το µονοπάτι που µένει για τις µελλοντικές µάζες 
των καλλιεργητών. 
 
Όσον αφορά τις ευθύνες των µαθητών του Ντάφα, υπάρχουν ακόµα πολλά 
πράγµατα που πρέπει να γίνουν σε µεγαλύτερο βάθος, ιδίως η διευκρίνιση των 
γεγονότων. Κάνοντας µια καλύτερη δουλειά ενηµέρωσης των ανθρώπων σε 
µεγαλύτερο βάθος σχετικά µε τα γεγονότα, αυτό συνδέεται µε την απόκτηση του Φα 
από τους ανθρώπους του µέλλοντος, συνδέεται µε τη διάσωση όλων των όντων, 
συνδέεται µε την άρνηση των παλαιών δυνάµεων, συνδέεται µε την εξάλειψη του 
κακού και αυτής της δίωξης και συνδέεται µε τη δική σας Ολοκλήρωση. Στην 
πραγµατικότητα, µερικοί µαθητές δεν τα έχουν πάει πολύ καλά σε όλη τη διαδροµή. 
Πολλοί µαθητές στην Κίνα συνεχίζουν να βρίσκουν παντός είδους δικαιολογίες για να 
µην προχωρήσουν. Και υπάρχουν κάποιοι που έχουν «αναµορφωθεί», νιώθουν 
ντροπή, βρίσκονται σε δύσκολη θέση και δεν µπορούν να σηκώσουν το κεφάλι τους 
και να προχωρήσουν και αποθαρρύνονται. Και επίσης υπάρχει ένας αριθµός 
ανθρώπων που είναι έτσι: και αυτοί δεν προχώρησαν µπροστά στη διαδροµή, αλλά 
κρύβονται στο σπίτι και διαβάζουν τα βιβλία του [Ντάφα] και µάλιστα έχουν φτιάξει 
δικαιολογίες που το κάνουν αυτό, όταν η αλήθεια είναι ότι είναι ο φόβος τους που 
εργάζεται. Ελπίζω ότι οι άλλοι µαθητές του Ντάφα στην Κίνα θα βοηθήσουν αυτούς 
τους ανθρώπους και θα τους ζητήσουν να προχωρήσουν µπροστά και να κάνουν αυτό 
που ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει. Αυτό το πράγµα δεν έχει τελειώσει 
ακόµη, και έτσι για κάθε ον υπάρχει ακόµα µια ευκαιρία και µια πιθανότητα. 
 
Ο τρόπος που οι Θεοί το βλέπουν, η σωτηρία των αισθανόµενων όντων δεν είναι 
καθόλου κάτι που γίνεται µε έναν τρόπο όπως στην ανθρώπινη κοινωνία, όπου όταν 
κάποιος κάνει µερικά λάθη χρησιµοποιούνται ανθρώπινα µέσα για να τον 
διορθώσουν. Οι Θεοί είναι ελεήµονες και έχουν τη µεγαλύτερη ικανότητα να 
συγχωρούν και είναι πραγµατικά υπεύθυνοι για τα όντα, αντί να επικεντρώνονται 
στις ενέργειες ενός ατόµου σε µια δεδοµένη στιγµή. Αυτό συµβαίνει διότι οι Θεοί 
αφυπνίζουν κάποιον σε ένα θεµελιώδες επίπεδο και αναζωογονούν τη «φύση του 
Φο» ενός όντος σε ένα θεµελιώδες επίπεδο. Έτσι, εξετάζοντας τα πράγµατα από την 
άποψη αυτή, χρειάζεται ακόµα να προχωρήσετε µε τη διευκρίνιση των γεγονότων 
και επίσης να το κάνετε σε µεγαλύτερο βάθος, να το κάνετε καλύτερα και να το 
κάνετε πιο σταθερά. ∆εν µπορείτε καθόλου να κάνετε απλά τις κινήσεις. Μόνο όταν 
το κάνετε ειλικρινά µπορείτε να σώσετε τόσους πολλούς ανθρώπους. Έτσι, άσχετα µε 
το ποιες δικαιολογίες ένας µικρός αριθµός ανθρώπων και κάποιοι µε απώτερα 
κίνητρα από την Κίνα χρησιµοποιούν για να σταµατήσουν τους µαθητές του [Ντάφα] 
από την ενηµέρωση των ανθρώπων για τα γεγονότα, παρεµβαίνουν, και είναι το 
κακό, που χρησιµοποιεί ανθρώπους για να σας παρεµποδίσουν. Οι άνθρωποι που το 
κάνουν αυτό, ή έχουν µια στρεβλή κατανόηση ή έχουν χρησιµοποιηθεί από το κακό ή 
είναι µια περίπτωση όπου κάποιοι άνθρωποι µε απώτερα κίνητρα παίζουν αρνητικό 
ρόλο. Η διευκρίνιση των γεγονότων είναι κάτι που πρέπει να κάνετε και πρέπει να το 
κάνετε µέχρι το τέλος. ∆εν είναι κάτι που κάνουµε σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις των 
παλαιών δυνάµεων. Εµείς αρνούµαστε πέρα για πέρα το κάθε τι των παλαιών 
δυνάµεων. 
 
Υπάρχει άλλο ένα πράγµα για το οποίο θέλω να µιλήσω. Όπως γνωρίζετε, ως 
απόστολοι του Ντάφα συνεχώς καλλιεργείστε ενώ επικυρώνετε τον Φα, πολλά κακά 
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πράγµατα που δηµιουργήθηκαν µεταξύ των καθηµερινών ανθρώπων έχουν σταδιακά 
αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία της καλλιέργειάς σας, αλλά κάποια πράγµατα έχουν 
µόνο µειωθεί, ενώ πολλά πράγµατα πραγµατικά έχουν αφαιρεθεί. Τα πράγµατα που 
έχουν µειωθεί δεν έχουν αφαιρεθεί εντελώς. Υπάρχει ένας λόγος που δεν µπορείτε 
ακόµα να απαλλαγείτε εντελώς από αυτά και είναι για να έχετε τη δυνατότητα 
αγαπητοί µου, πριν Ολοκληρωθείτε, να ζείτε στη συνηθισµένη κοινωνία, να σώζετε 
αισθανόµενα όντα στη συνηθισµένη κοινωνία και να κάνετε τα πράγµατα που ένας 
µαθητής του Ντάφα πρέπει να κάνει σήµερα. Αλλά επειδή αυτές οι προσκολλήσεις θα 
εµφανίζονται συχνά στην καλλιέργεια και τη ζωή σας, θα εµφανίζονται στα λόγια και 
τις ενέργειές σας σε διαφορετικά περιβάλλοντα και µπορεί ακόµη να εµφανιστούν 
και σε κάθε σκέψη σας κατά τη διάρκεια της καθηµερινής ζωής σας. Όταν είστε 
επηρεασµένοι από µια ανθρώπινη προσκόλληση, τότε εκείνη τη στιγµή ή για εκείνο 
το σύντοµο χρονικό διάστηµα ή πάνω στο ζήτηµα αυτό, η συµπεριφορά σας είναι ίδια 
µε ενός συνηθισµένου ατόµου. Εάν συχνά αποτυγχάνετε να ακολουθήσετε τις 
απαιτήσεις ενός µαθητή του Ντάφα, ενός καλλιεργητή, τότε δεν είστε ένα 
συνηθισµένο άτοµο; 
 
Είναι εντάξει να έχουµε αυτά τα ανθρώπινα πράγµατα – όταν είστε σε θέση να τα 
περιορίζετε κατά τις πράξεις σας, να ενισχύετε την αποφασιστικότητά σας, να 
ισχυροποιείτε τις ορθές σκέψεις σας και να χειρίζεστε τον εαυτό σας καλά, τότε αυτό 
είναι καλλιέργεια. Χωρίς αυτά τα πράγµατα δεν θα µετρούσε ως καλλιέργεια. Είναι 
ακριβώς επειδή έχετε αυτά τα µικρά πράγµατα που είστε σε θέση να καλλιεργηθείτε 
και να ενισχύσετε την αποφασιστικότητά σας κατά τη διαδικασία, και όταν είστε σε 
θέση να καλλιεργείτε τον εαυτό σας σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον και µέσω 
αυτής της δίωξης, καταδεικνύετε ακόµη περισσότερο το µεγαλείο ενός µαθητή του 
Ντάφα. Έτσι είναι το πώς λειτουργούν αυτά τα πράγµατα. Αλλά αν δεν είστε 
προσεκτικοί τότε πολλές φορές θα σας κάνουν να φαίνεστε πολύ προσκολληµένοι. 
 
Στην πραγµατικότητα, καθώς οι µαθητές του Ντάφα επικυρώνουν τον Φα, πολλές 
φορές διαφωνούν µεταξύ τους προκειµένου να κάνουν καλά την ενηµέρωση των 
ανθρώπων για την αλήθεια και για άλλα πράγµατα των µαθητών του Ντάφα. Έχετε 
δει πώς µερικοί σπουδαστές έχουν ενεργήσει, οι ανθρώπινες προσκολλήσεις τους 
είναι πολύ δυνατές και κάποιοι µαθητές εύκολα επηρεάζονται από τις ανθρώπινες 
προσκολλήσεις τους. Έχω παρατηρήσει µια κατάσταση εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν 
το έχω συζητήσει µαζί σας γιατί τα πράγµατα που κάνετε για να ενηµερώνετε τους 
ανθρώπους για τα γεγονότα και τα άλλα πράγµατα που κάνετε για να επικυρώσετε 
τον Φα είναι όλα πολύ σηµαντικά, έτσι δεν ήθελα να αποδυναµωθούν λόγω αυτού και 
γι’ αυτό δεν το έχω συζητήσει όλο αυτό το διάστηµα. ∆εν έχετε παρατηρήσει ότι 
πολλοί µαθητές µας δεν µπορούν να δεχθούν την κριτική από τους άλλους; Μόλις 
επικριθούν θυµώνουν και δεν είναι σε θέση να το δεχθούν. Αυτά τα πράγµατα 
ξεχωρίζουν πολύ άσχηµα τώρα. Σκεφτείτε το προσεκτικά. ∆εν µπορείτε να δεχτείτε 
την κριτική ακόµα και από εµένα, τον ∆άσκαλό σας. Σήµερα όλοι ξέρετε ότι ο 
∆άσκαλος πραγµατικά κάνει πράγµατα για χάρη σας και έχει µιλήσει για τον Φα σε 
εσάς µε συµπόνια. Αν άλλαζα τη συµπεριφορά µου και σας µιλούσα ωµά, στ’ αλήθεια 
δεν θα ήσασταν σε θέση να το δεχτείτε. Μερικοί άνθρωποι λένε: «∆εν έχει σηµασία 
µε ποιο τρόπο ο ∆άσκαλος µου το λέει, θα είµαι σε θέση να το δεχθώ.» Αυτό είναι 
αυτό που εσείς νοµίζετε. Η καλλιέργεια σας πρέπει να είναι σταθερή και ακλόνητη, 
έτσι πραγµατικά πρέπει να ανταποκρίνεστε στο πρότυπο. 
 
Ξέρετε, γιατί είναι ότι πολλά πράγµατα, πολλές προσκολλήσεις, δεν µπορούν να 
αφαιρεθούν έτσι απλά; Γιατί είναι τόσο δύσκολο; Σας έχω πει πάντα ότι τα 
σωµατίδια συνθέτουν σωµατίδια επίπεδο µετά το επίπεδο από τον µικρόκοσµο όλη 
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τη διαδροµή ως την επιφάνεια. Αν ρίξετε µια µατιά στον ακραίο µικρόκοσµο στο 
υλικό που σχηµατίζεται από τις προσκολλήσεις στο µυαλό σας, [θα βλέπατε ότι] είναι 
βουνά, τεράστια βουνά, φτιαγµένα από σκληρή πέτρα σαν τον γρανίτη και από τη 
στιγµή που σχηµατίζονται εκεί απλά δεν υπάρχει τρόπος για έναν άνθρωπο να τα 
µετακινήσει. Ξέρετε, στις περιπτώσεις πολλών καλλιεργητών στο παρελθόν, ήταν η 
δευτερεύουσα ψυχή τους που καλλιεργούταν, και οι δάσκαλοί τους δεν µπορούσαν 
να κάνουν τίποτα για αυτά τα πράγµατα και γι’ αυτό στην καλλιέργειά τους δεν 
υπήρχε κανένας απολύτως τρόπος να µπορέσουν να διατηρήσουν αυτό το σώµα. 
Αυτό διότι δεν µπορούσαν να απαλλαγούν από αυτά τα µεγάλα βουνά, δεν 
µπορούσαν να γκρεµίσουν αυτά τα µεγάλα βουνά. Μπορούσαν µόνο να 
προσπαθήσουν να τα περιορίσουν – να τα περιορίσουν, ενώ βρίσκονταν σε 
συγκέντρωση (Ντινγκ) ή σε µια κατάσταση χωρίς σκέψεις – να µην τα αφήνουν να 
έχουν επίδραση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ζωής τους και να µην αφήνουν 
αυτές τις σκέψεις να αναδύονται κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους. Αυτό ήταν 
όλο που µπορούσαν να κάνουν. Προσπαθούσαν όσο µπορούσαν να εµποδίσουν την 
πλευρά τους που µπορούσε να φωτιστεί µέσα από καλλιέργεια απ’ το να µην 
επηρεαστεί, [προσπαθούσαν να] αποφύγουν στο να γίνουν τόσο κακοί που θα 
ξυπνούσε αυτές τις προσκολλήσεις, καθώς αυτές οι κακές επιδράσεις θα µπορούσαν 
να κάνουν την καλλιέργειά τους να αποτύχει και να τους κάνουν να πέσουν κάτω – 
προσπαθούσαν να εµποδίσουν τα πράγµατα απ’ το να γίνουν τόσο κακά. Αυτός είναι 
ο λόγος που σε έναν ορισµένο χρόνο, όταν ήταν σε θέση να φτάσουν στην 
Ολοκλήρωση θα απέρριπταν βιαστικά αυτό το σώµα. ∆εν µπορούσαν να 
καθυστερήσουν ούτε δευτερόλεπτο. 
 
Όταν ένας καλλιεργητής δεν θέλει να ξεφορτωθεί τις προσκολλήσεις του, αρκετά 
συχνά η δικαιολογία του είναι: «Όταν οι άλλοι άνθρωποι µου ασκούν κριτική, δεν 
θέλω να το ακούσω, αλλά αν ο ∆άσκαλος λέει κάτι για µένα, θα θέλω να το ακούσω.» 
Αλλά αν ο ∆άσκαλος έλεγε κάτι σε εσένα, εκείνο το µεγάλο βουνό σου θα είχε φύγει 
απλά από µόνο του; Εκείνος ο σκληρός βράχος θα διαλυόταν έτσι απλά χωρίς 
καλλιέργεια; Εάν το έκανα αυτό για εσάς, τότε δεν θα µετρούσε ως δική σας 
καλλιέργεια, έτσι δεν µπορώ να το κάνω αυτό και θα πρέπει εσείς να το 
καλλιεργήσετε. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που δεν µπορείτε να κάνετε, αλλά ο 
∆άσκαλος µπορεί. Και τότε πώς ο ∆άσκαλος τα κάνει; ∆εν είναι ότι µόλις 
συναντιόµαστε θα τα αφαιρέσω. Όταν οι ορθές σκέψεις σας είναι σταθερές και όταν 
µπορείτε να αποκρούετε αυτά τα πράγµατα, τότε µπορώ να τα αφαιρέσω για εσάς 
σιγά-σιγά. Όσο περισσότερο µπορείτε να το κάνετε, τόσο κι εγώ µπορώ να τα 
αφαιρέσω και να τα µειώσω για εσάς. (Χειροκροτήµατα) Ωστόσο, επειδή είστε ένας 
καλλιεργητής, θα πρέπει πραγµατικά να συγκρατείτε τον εαυτό σας σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις ενός καλλιεργητή. Ακόµα κι αν µερικές φορές δεν µπορείτε να φτάσετε 
απολύτως εκεί, πρέπει τουλάχιστον να έχετε αυτές τις ορθές σκέψεις και πρέπει να 
καλλιεργείτε τον εαυτό σας. 
 
Αυτή τη στιγµή πολλοί µαθητές δεν αναγνωρίζουν [τα προβλήµατα αυτά] καθόλου. 
Με το ότι ο ∆άσκαλος δεν έχει επισηµάνει αυτή την πλευρά του θέµατος για κάποιο 
διάστηµα, πολλοί άνθρωποι πραγµατικά αφήνονται σε αυτά τα πράγµατα. Μίλησα 
για αυτά τα πράγµατα στο Τζούαν Φάλουν πολύ καιρό πριν και είναι πράγµατα που 
ένας καλλιεργητής πρέπει να φροντίσει από την αρχή. «∆εν ανταποδίδεις το 
χτύπηµα όταν σου επιτίθενται και δεν κάνεις αντίλογο όταν προσβάλλεσαι» αυτό δεν 
είναι κάτι που απλά το λέµε, αλλά αντίθετα, θα πρέπει να είµαστε εντελώς 
ανεπηρέαστοι και αυτό είναι κάτι που θα καταλάβετε από τον Φα. Σας είπα να 
µελετάτε τον Φα πολύ, να µελετάτε τον Φα, να µελετάτε τον Φα, να µελετάτε τον 
Φα... Όταν δεν δίνετε βάρος στην µελέτη του Φα, αυτά τα πράγµατα τείνουν να σας 
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παρασύρουν. ∆εν θέλετε να ακούτε δυσάρεστα πράγµατα, θέλετε µόνο να ακούτε 
ευχάριστα πράγµατα και [λέτε ή ενεργείτε όπως]: «δεν µπορώ να το αντέξω όταν οι 
άλλοι άνθρωποι µε ενοχλούν.» Σκεφτείτε το ο καθένας, δεν είναι οι κοινοί άνθρωποι 
που, ζώντας στον συνηθισµένο κόσµο, νοιάζονται να απολαµβάνουν αυτά τα 
ευχάριστα πράγµατα και απολαµβάνουν να ακούνε ευχάριστα λόγια; Εσείς είστε 
ένας καλλιεργητής, και προτιµάτε αυτά τα συνηθισµένα πράγµατα; Επιτρέψτε µου 
να σας πω ότι, επειδή είστε καλλιεργητές και είστε ανάµεσα στους συνηθισµένους 
ανθρώπους, απλά πρέπει να ακούτε αυτά που σας δυσαρεστούν και θα πρέπει να 
είστε σε θέση να ακούτε αυτές τις λέξεις που σας δυσαρεστούν. (Χειροκροτήµατα) 
∆ιαφορετικά, όταν δεν έχετε επιλύσει ακόµη αυτό το πιο βασικό θέµα της 
καλλιέργειας, πώς θα µπορούσατε να αποκαλείτε τον εαυτό σας µαθητή του Ντάφα; 
 
Είστε ένας καλλιεργητής, τότε γιατί µερικές φορές έχετε µεγάλες διαφωνίες, που 
αρνείστε να υποχωρήσετε; Γιατί πάντα λέτε ότι είναι λόγω της στάσης των άλλων 
ανθρώπων; Γιατί κάθε φορά που κάποιος άλλος λέει κάτι εσείς επηρεάζεστε; ∆εν 
πρέπει υποτίθεται να παραµείνετε ανεπηρέαστοι, ακόµη και όταν κάποιος σας 
επιτίθεται λεκτικά; Πολλοί από τους παράγοντες που συµβάλλουν σε µια σύγκρουση 
προκαλούνται από αυτό το πράγµα που εργάζεται. Όποτε κάποιος σας χτυπήσει σε 
αυτό το σηµείο, γίνεστε παρορµητικοί και ετοιµοπόλεµοι, ακόµα και η καρδιά σας 
αρχίζει να σφυροκοπά και εκείνη τη στιγµή δεν σκέφτεστε να είστε υπεύθυνος προς 
τον Φα αλλά απλώς θυµώνετε και δεν µπορείτε να το ξεπεράσετε. Μερικοί άνθρωποι 
πάντα επιµένουν: «Ω, µα πώς γίνεται το άτοµο αυτό να έχει πάντα µια τέτοια στάση; 
Γιατί είναι έτσι µε όλους;» Και υπάρχουν µερικοί άνθρωποι που λένε: «Ναι κανένας 
δεν σκέφτεται θετικά για αυτόν.» Αλλά αν ρωτήσετε εµένα, τον δάσκαλό σας, είστε 
όλοι λάθος. Όταν κανείς από εσάς δεν θα είναι πια προσκολληµένος στο να θέλει να 
ακούει ευχάριστα πράγµατα, όταν κανένας από εσάς δεν θα επηρεάζεται όταν 
προσβάλλεται, τότε δείτε αν θα εξακολουθεί να είναι έτσι. Είναι ακριβώς γιατί έχετε 
αυτές τις προσκολλήσεις, υπάρχουν παράγοντες που χτυπούν πάνω στις 
προσκολλήσεις σας. Και ακριβώς επειδή αυτές οι προσκολλήσεις σας ξεσηκώνονται, 
εσείς αναστατώνεστε. Όταν όλοι σας έχετε αυτές τις προσκολλήσεις, προκύπτει η 
κατάσταση όπου όλοι ενοχλούνται από το άτοµο που έπληξε τις προσκολλήσεις τους. 
Εάν όλοι µπορείτε να κρατήσετε µια ήρεµη και σταθερή κατάσταση νου, την ώρα που 
σας επιτίθενται µε προσβλητικές λέξεις και δεν αισθάνεστε καθόλου επηρεασµένοι, 
τότε δείτε εάν αυτοί οι παράγοντες εξακολουθούν να υπάρχουν. 
 
∆εν σας έχω πει ότι τίποτα από αυτά που συµβαίνουν σε έναν καλλιεργητή δεν είναι 
τυχαίο; ∆εν έχω πει πολλές φορές ότι ένας καλλιεργητής θα πρέπει να παραµένει 
ανεπηρέαστος; Σήµερα ο ∆άσκαλος έχει απλά µια όψη σαρκικού σώµατος στον 
ανθρώπινο κόσµο, αλλά ο ∆άσκαλος έχει πάρα πολλές ικανότητες και έχω αµέτρητα 
Σώµατα του Νόµου, και όλα αυτά επιλύουν τα πράγµατα που πρέπει να επιλυθούν 
για τους µαθητές του Ντάφα. Επιλύουν θέµατα σχετιζόµενα µε την Επανόρθωση του 
Φα κατά τη διάρκεια της Επανόρθωσης του Φα και κάνουν πάρα πολλά πράγµατα. 
Αλλά κανένα από αυτά δεν εκδηλώνεται εδώ. Ό,τι σας λέω όµως, είναι ορθές αρχές, 
αλήθειες του Φα του Κόσµου και είναι Φα που δηµιουργεί Μεγάλα Φωτισµένα Όντα. 
Είστε ένας µαθητής του Ντάφα, έτσι τι θα έπρεπε να αναζητάτε και τι θα έπρεπε να 
καλλιεργείτε; Έχετε ξεχάσει ακόµη και αυτά τα πιο βασικά, απλά πράγµατα; 
 
Ναι, διευκρινίζετε τα γεγονότα, είστε απασχοληµένοι µε πολλά πράγµατα, και 
υπάρχουν πολλά πράγµατα να κάνετε. Αυτό έχει επιδείξει την εξαιρετική πλευρά των 
µαθητών του Ντάφα. Αλλά µην ξεχνάτε να καλλιεργείτε τα πιο βασικά πράγµατα! 
∆εν είναι όπως «την κρίσιµη στιγµή θα είµαι αρκετά καλός» – αυτό δεν είναι 
απαραίτητα αλήθεια. Μια σύγκρουση πάντα έρχεται όταν δεν το περιµένεις, έτσι σε 
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µια κρίσιµη στιγµή µπορεί να µην είστε αρκετά καλός, διότι δεν είναι όπως νοµίζετε, 
ούτε αυτό είναι κάτι που µπορούµε απλά να λέµε. Ακριβώς όπως όταν καλλιεργείτε 
τη «Φύση  του Φο», θα µπορούσατε να πείτε: «Όταν ανέβω πραγµατικά εκεί πάνω 
σας εγγυώµαι θα είµαι αρκετά καλός και δεν θα είµαι προσκολληµένος σε τίποτα.» 
Αλλά πώς θα είστε αρκετά καλός, όταν αυτοί οι παράγοντες είναι ακόµα εκεί; ∆εν θα 
είστε, και αυτό διότι έτσι είναι το πώς ένα ον είναι φτιαγµένο. Μια πέτρα είναι µια 
πέτρα όπου και να την τοποθετήσετε, και ένα κοµµάτι χρυσού είναι ένα κοµµάτι 
χρυσού, όπου κι αν το τοποθετήσετε. 
 
 
Όλοι ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της καλλιέργειάς σας, ακόµα και όταν δεν 
σκέφτεστε συγκεκριµένα για κάτι, κακές σκέψεις έρχονται από µόνες τους. Και γιατί 
συµβαίνει αυτό; ∆εν είναι διότι αυτό το πράγµα είναι εκεί; Όταν µια διαµάχη ξεσπάει 
ή συµβαίνει κάτι, σας είπα ότι όχι µόνο οι δύο πλευρές στη διαµάχη πρέπει να 
κοιτάξουν για τις αιτίες στην πλευρά τους, αλλά ακόµη και ο οποιοσδήποτε τρίτος θα 
πρέπει να σκεφτεί για τον εαυτό του – γιατί είµαι αυτός που το παρατήρησε; Όταν 
είστε ο άµεσα συµµετέχων στη σύγκρουση, αυτό είναι κάτι ακόµα πιο σοβαρό, αλλά 
γιατί δεν καλλιεργείτε τον εαυτό σας; 
 
Σήµερα ανέφερα αυτό το θέµα, επειδή αισθάνθηκα ότι ήταν ώρα για µένα να το 
επισηµάνω, έτσι σκέφτηκα να χρησιµοποιήσω αυτή την ευκαιρία. Τώρα που έχω 
µιλήσει για αυτό, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί όσον αφορά αυτό και πρέπει να το 
πάρετε σοβαρά. Κάντε τις πράξεις σας ως µαθητές του Ντάφα που επικυρώνουν τον 
Φα πιο ιερές, και µη συµπεριφέρεστε σαν συνηθισµένοι άνθρωποι. Όταν ένας 
συνηθισµένος άνθρωπος κάνει τα πράγµατα του Ντάφα συσσωρεύει µόνο ευλογίες, 
αλλά τα πράγµατα που οι απόστολοι του Ντάφα κάνουν για να επικυρώσουν τον Φα 
είναι αξιέπαινες συνεισφορές διότι εσείς θα πρέπει να πετύχετε την Ολοκλήρωση. 
 
Θα µιλήσω για ένα άλλο θέµα. Ξέρετε, πολλά πράγµατα των µαθητών του Ντάφα θα 
µείνουν για το µέλλον. ∆εν θα µείνουν απαραίτητα για τους ανθρώπους, ίσως να 
µείνουν κάπου στον Κόσµο. Από τη στιγµή που επικυρώνετε τον Φα, εξερευνείτε το 
κατά πόσο µπορείτε να κάνετε ορισµένα πράγµατα µε συγκεκριµένους τρόπους και 
χαράζετε έναν δρόµο για το µέλλον. Ακόµα κι αν αυτά τα πράγµατα εκδηλώνονται 
εδώ στη γη, σε αυτό το ανθρώπινο µέρος, αν τα µεγεθύνετε [θα δείτε ότι] σε 
διαφορετικά βασίλεια εκδηλώνονται µε άλλους τρόπους. Κάθε µαθητής του Ντάφα 
πρέπει να φτιάξει και να ολοκληρώσει την πορεία του και οι διαδροµές σας στην 
καλλιέργεια είναι όλες διαφορετικές. Με άλλα λόγια, το µονοπάτι της καλλιέργειας 
κάθε ατόµου είναι διαφορετικό. Όλες οι µελλοντικές καταστάσεις από τα διάφορα 
είδη όντων που βρίσκονται στα διαφορετικά επίπεδα του Κόσµου µπορούν να 
εκδηλωθούν µέσα σας σε κάποιο βαθµό, έτσι όλα εξαρτώνται από το αν οι πορείες 
που εσείς οι ίδιοι βαδίζετε στην Επικύρωση του Φα είναι ευθείες, καλές και θα 
λειτουργήσουν. Τεράστιοι παράγοντες εµπλέκονται σε αυτό.  
 
Κάποιοι από εσάς έχετε υπερφυσικές ικανότητες, ενώ καλλιεργείστε. Μερικοί 
µπορούν να δουν πράγµατα, και µερικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν ορισµένες 
υπερφυσικές ικανότητες. Όπως µόλις είπα, ο καθένας βαδίζει µια διαφορετική 
πορεία που ένας µαθητής του Ντάφα πρέπει να περπατήσει, και τα µονοπάτια που 
βαδίζετε και ολοκληρώνετε θα έχουν αντίκτυπο στο µέλλον του Κόσµου. Έτσι, πρέπει 
να υπάρχει κάποιος λόγος που επιτρέπεται σε κάποιον µαθητή του Ντάφα να έχει 
υπερφυσικές ικανότητες ενώ καλλιεργείται. Είναι για τον σκοπό της τοποθέτησης 
θεµελίων κάποιων πραγµάτων για τα όντα του µέλλοντος. Αυτό δείχνει πόσο 
τεράστιες είναι οι ευθύνες των µαθητών του Ντάφα, αυτό δείχνει ότι έχετε τόσο 
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σηµαντικά καθήκοντα στους ώµους σας! Υπάρχουν πολλά πράγµατα που δεν σας έχω 
πει ή δεν θέλησα να σας πω πλήρως, για να µην αναπτύξετε όλων των ειδών τις 
προσκολλήσεις. 
 
Αν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υπερφυσικές ικανότητες, ενώ καλλιεργούνται δεν 
περπατήσουν καλά τα µονοπάτια τους και αν παρενοχληθούν σήµερα, θα 
αναπτύξουν µια στρεβλή κατανόηση αύριο και αν κάτι οδηγήσει όλα αυτά σε 
παροξυσµό και δεν θα µπορούν να διακρίνουν το πάνω από το κάτω µεθαύριο, τότε 
θα σας πω ότι δεν έχετε περπατήσει καλά τη διαδροµή που είναι ήδη κανονισµένη 
για εσάς. Μια τέτοια πορεία έχει κανονιστεί για εσάς, διότι υπάρχουν τέτοιοι 
παράγοντες στον Κόσµο, που έχουν δοθεί σε εσάς, και σας έχει ανατεθεί µε 
εµπιστοσύνη το να περπατήσετε αυτό το µονοπάτι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω; 
(Χειροκροτήµατα) Ωστόσο, ένας µικρός αριθµός µαθητών που έχουν υπερφυσικές 
ικανότητες έχουν αποτύχει να ανταποκριθούν στις µεγάλες αποστολές τους και δεν 
τα έχουν πάει καλά. Είναι αυτάρεσκοι για τις µικροσκοπικές δυνατότητες που έχουν 
και το πρόβληµά τους πηγαίνει ακόµη και πέραν της επίδειξης, έχουν φτάσει ακόµη 
και σε µεγάλη λοξοδρόµηση, µερικοί από αυτούς έχουν αναπτύξει ακόµη και 
στρεβλές κατανοήσεις και ακόµα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει! Έχετε αποτύχει να 
ανταποκριθείτε στην µεγάλη εµπιστοσύνη που ο Κόσµος εναπόθεσε πάνω σας και 
αυτό δεν είναι κάτι δευτερεύον. Έτσι, το να είστε ένας µαθητής του Ντάφα απαιτεί 
να είστε προσεκτικός σε κάθε πτυχή των πραγµάτων. Όταν οι µαθητές του Ντάφα 
κοιτάζουν πίσω στο µονοπάτι που έχουν διανύσει, [θα δουν ότι] σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα κάθε άτοµο περπατούσε το δικό του µονοπάτι και ότι υπήρχε λόγος 
ακόµη και για το είδος της εργασίας που είχε στον ανθρώπινο κόσµο, τον τρόπο ζωής 
που είχε, κλπ. 
 
Ο Φα που διδάσκω εδώ σήµερα ισχύει για όλους τους µαθητές, για εκείνους στην 
Κίνα και αυτούς έξω από την Κίνα. Αυτά είναι προβλήµατα που έχουν προκύψει σε 
ολόκληρο το σώµα. Οι µαθητές του Ντάφα τα έχουν πράγµατι πάει πολύ καλά ενώ 
επικυρώνουν τον Φα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και υπάρχουν πολλά 
συγκεκριµένα πράγµατα για τα οποία δεν θέλω να µιλήσω, γιατί θα περιµένω και θα 
σας αφήσω να δείτε εσείς οι ίδιοι αυτά τα υπέροχα, εκπληκτικά και ιερά πράγµατα. 
Αυτή την περίοδο, εφόσον µπορείτε να κάνετε σταθερά καλά τα τρία πράγµατα που 
οι απόστολοι του Ντάφα είναι να κάνουν, θα είστε σε θέση να τα καταφέρετε – είναι 
σίγουρο ότι θα τα καταφέρετε. (Χειροκροτήµατα) 
 
Θα πω και πάλι αυτό: δεν θέλω να αφήσω ούτε έναν πίσω. Γι’ αυτό και το σκεπτικό 
του ∆ασκάλου είναι συνήθως διαφορετικό από το δικό σας. Μερικές φορές νοµίζετε 
ότι ορισµένοι άνθρωποι είναι αµφίβολοι, ορισµένοι δεν µπορούν να σωθούν, 
ορισµένοι είναι αυτό ή εκείνο... αλλά η σκέψη µου είναι διαφορετική από τη δική σας. 
Ξέρετε, σήµερα έχω ανοίξει τόσο διάπλατα την πόρτα για τη σωτηρία των 
ανθρώπων. Τα πράγµατα από την άποψη των επαγγελµάτων που τα αισθανόµενα 
όντα έχουν στην ανθρώπινη κοινωνία είναι τέτοια ώστε οι άνθρωποι να κάνουν όλα 
τα είδη των εργασιών και θέλω να σώσω κάθε άτοµο. Εφόσον κάποιος έχει µάθει τον 
Φα, θέλω να τον σώσω, δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτούς τους ανθρώπους. 
(Χειροκρότηµα) Όταν εσείς µαθητές του Ντάφα αναπτύξετε ακόµη δυνατότερες 
ορθές σκέψεις µεταξύ σας, αυτό θα είναι το πιο µεγαλειώδες. Ξεκινώντας από το 
κάθε άτοµο, ας κάνουµε πραγµατικά το περιβάλλον µας πολύ ορθό και τότε όλοι οι 
µη ορθοί παράγοντες θα διαλυθούν και όλοι οι µαθητές που δεν έχουν συµπεριφερθεί 
καλά, θα δουν πού υστερούν και αυτό θα τους κάνει να τα πάνε καλύτερα. 
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Με τα ανθρώπινα όντα ... όταν ένα ον µπορεί να αποκτήσει τον Φα σήµερα στην 
ιστορία, δεν είναι συνηθισµένο πράγµα – είναι τόσο τυχερός! Αλλά από τη στιγµή 
που χάνει τον Φα, ξέρετε τι αντιµετωπίζει; Είναι πραγµατικά τροµακτικό, διότι όταν 
αποτυγχάνει να εκπληρώσει τις µεγάλες ευθύνες και τις τεράστιες αποστολές που 
παραχωρήθηκαν σε αυτόν, τότε, κατ’ αναλογία, αυτό είναι σαν το αντίστροφο της 
Ολοκλήρωσης ενός όντος και πραγµατικά θα πρέπει να εισέλθει την πύλη της µη 
ζωής. Εσείς αγαπητοί µου δεν µπορείτε απλά να εγκαταλείπετε ένα άτοµο, χωρίς να 
προσπαθήσετε αρκετά επίπονα. ∆εν έχει σηµασία τι είδους λάθη κάποιος έχει κάνει, 
ή τι είδους άτοµο είναι, θα εξακολουθήσω να θέλω να του δώσω µια ευκαιρία. 
Φυσικά, στην ανθρώπινη κοινωνία υπάρχει, παρ’ όλα αυτά, ένας αριθµός ατόµων που 
δεν είναι αρκετά καλοί πια, έτσι ας τους αφήσουµε απλά να είναι. Σήµερα κυρίως σας 
λέω ότι οι µαθητές µας του Ντάφα πρέπει να τα πάνε καλύτερα και εµείς πρέπει να 
φροντίσουµε όσους έχουν λάβει τον Φα. 
 
Όσοι δεν τα έχουν πάει καλά πρέπει να σκεφτούν προσεκτικά για αυτά τα πράγµατα 
και να βεβαιωθούν ότι δεν θα πάρουν το έλεος του ∆ασκάλου ελαφρά. ∆εν είναι 
απαραίτητο να µε πιστέψετε. Μπορείτε να κάνετε τα πράγµατα µε τον τρόπο σας. 
Αλλά έχω πει επανειληµµένα ότι το γεγονός ότι ένα τόσο σηµαντικό πράγµα 
προέκυψε στην ανθρώπινη κοινωνία, ότι ένας τέτοιος τεράστιος αριθµός ανθρώπων 
έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει στην κοινωνία, και το γεγονός ότι ο Φα που 
εγώ, ο Λι Χονγκτζί, έχω διδάξει είναι κάτι που οι άνθρωποι σε όλους τους αιώνες 
πάντα ήθελαν να µάθουν και ήθελαν να αποκτήσουν, αλλά δεν µπορούσαν. 
(χειροκροτήµατα) Κανένα από αυτά τα πράγµατα δεν είναι τυχαίο. Σκεφτείτε το 
ήρεµα. Όσοι δεν τα έχουν πάει καλά, βεβαιωθείτε να µην καταστρέψετε την αιώνια 
ζωή σας, λόγω του παραλογισµού σας και των ανθρώπινων προσκολλήσεων. 
 
Αυτά είναι όλα που θα πω σήµερα. Σας ευχαριστώ. (Μακροχρόνιο, ενθουσιώδες 
χειροκρότηµα) 


